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CoA dziwnego zaczyna się dziać w 
naszej prasie. Jakieś frustracje da
ją znać o sobie. Wnwamy do języka 
z niektórych dawnych epok. COl'az 
gęściej sypią się obraźliwe sformu
łowania. Coraz rzadziej ktoś mówi 
zwyczajnie: pan ta.ki i ta.ki myli się, 
moim zdaniem, nie ma racji, Itp. Co· 
raz częściej natomiast pojawiają się 
najróżniejsze inwektywy, Ja do
świadczam tego na sobie ze szczegól
ną mocą. Znowu przyszedł wycinek, 
tym razem z pisma, które winno by 
świecić raczej przykładem dobrych 
manier, z „Głosu Nauczycielskiego", 
gdzie nikomu bliżej nie znany autor 
nazywa mnie „damskim bokserem" 
„który ooraz częściej ima się dema
gogii", co „wiedzą wszyscy, którzy go 
nie bez irytacji czytaj!\" i łak daleJ 

I c!aleJ. Powodem c!o ta'kłeJ gwałtow· 
nej „polemiki" Jest mój felieton na
pisany w obronie młodych matek I 
ich dzieci, którym wychowawczynie 
klas pierwszych zaraz na początku 
roku robią nie kończące się wyrzuty 
i zasypują dzieci dwójami za biega
nie po korytarzach i inne tego ro· 
dzaju zbrodnie. Dostałem w odpo
wiedzi na ten felieton sporo listów 
potwierdzających prawdziwość moich 
uwag. Jedna z gazet terenowych 
(szczecińska) przedrukowała rzecz w 
całości, Autorom wszystkich tych li· 
stów I informacji najserdeczniej 
dziękuję. „Głos Nauczycielski" pod· 
jął ten problem w sposób - jak wi
dać - sobie tylko właściwy. Obsy
pał autora felietonu wyzwiskami. A 
co z dziećmi? Co z matkami? Dalej 
będzie się je przekonywać, że urodzi
ły potworki? 

Warto tu przy okazji odnotować 
bezprecedensowy wyczyn pewnego 
·bajkopisarza kryminalnego, który 
wysmałył na mój temat tak obrzy
dliwy teksł z dziedziny płciowo
·klozetoweJ, że nawet trudno go cy
tować. Przypomina ml to, że blisko 
10 lat temu, w czasie batalii o ura.to
wanie od zniszcze.J)la Kazimierza 
Dolnego, pewien autor - mój prze
ciwnik - nawoływał do nazwania 
moim imieniem i nazwiskiem zespo
łu klozetów miejskich w tym mia
steczku, bo Jak powiadał: ohyd~ tych 

mfe,fse c!a !!lę ~ Jec!ynłe 1 o
hydą, jaką ja reprezentuję jako 
„całość". Więc ten Jakiś mi bliżej 
nie znany pan redaktor z „Głosu 
Nauczycielskiego" (ponoć docent -
tym lepiej) nie jest mi teraz w stanie 
zaimponować. Podobnie jak i bajko
pisarz kryminalny. 

A jednak znalazł się ktoś, kto w 
jakiś sposób zdystansował popr.ted
ników, choć swój tekst zaadreso
wał nie wprost przeciwko mnie, ale 
raczej przeciwko wszystkim takim 
jak ja. Nas wszystkich (okaże się za 
chwilę jacy naprawdę jesteśmy -
tylko się póki co maskujemy) łączy 
zamił<>wa.nle do ogll\d&nia po nocach 
czegoś zupełnie 11trasmego I hor
rendalna?• wr twornego: ka
baretu ~gi Lipińskiej. est to ł-ak 
zwany wy , ywiedzlo
ny z najlepszych tradycji nuzej 
(Witkacy, Gałczyński) ł obcej (Chap
lin, Bracia Marx). twórczości tego 
typu, uroczy, śmieszny i co najważ-
niejsze fantastycznie grany przez 
kilku najlepszych aktorów. Czego 
chcieć więcej. Amatorzy absurdalne
go śmiechu, a są ich na świecie mi
liony, wielbiciele Zielonej Gęsi I in
nych groteskowych absurdalności 
mają (mieli) oo ja.kił czas używanie 
doskonale. 

I nagle grom 1 jasnego nłeba. Zo· 
staliśmy zdemaskowa.nl. Kto nas od
krył. kto ujawnił nasze prawdziwe 

oblicze? Sam wielki Lucjan Kydryń
ski. W przekrojowym Kurierze 
Warszawskim (Przekrój nr 1823) 
nasz arcysympatyczny konferansjer 
przejechał się ostro po roll Hamleta 
gr&nego teraz w Tea.trze Dramatycz
nym w Warszawie. 

„Piotr Fronczewski jest znakomi
tym aktorem i jego niedawna rola 
Szekspirowska (jaka? - szekspi
rowska oczywiście - A. M.) („Bła
zen w „Learze") była aktorskim wy
darzeniem. Ja.ko Hamlet ma również · 
momenty wspaniale - wówczas gdy 
jest skupiony, poważny, wyciszony 
(znakomicie, moim zdaniem, mówi 
swój wielki monolog), natomiast 
wtedy, gdy zgrywa się przed otocze
niem, gdy krzyczy, (a krzyczy sporo), 
wtedy je&t niestety żywym odbiciem 
„pana Piotrusia" z telewizyjnych I
diotyzmów. No, ale to Już są koszty 
własne; jeśli przez parę lat ł,ECHTA 
SIĘ KOl.TUNA BREDNIAMI (pod
kr. A. M.) w małym okienku, póź
niej ogromnie trudno umknąć od 
swego gorszego ... ja»-". 

Drogi Panie Lucjanie, Kochany 
Panie Lucjanie - czy Pan aby czul 
się całkiem dobrze, g(ly Pan to na
pisał? Pomówmy spokojnie. Po pier
wne, co Panu zawiniła Olga Liplń· 
ska, że Jej prześmieszne utwory ka
baretowe i ciężką retyserską pracę 
załatwia Pall Juótklm, Jednym, mar-

nym określeniem: telewizyjne Idio
tyzmy.? Przypuśćmy, że Pan nie lu
bi humoru tego typu? Czy w języku 
polskim nie zna Pan innych słów 
na wyrażenie tej demprobaty jak ów 
nieszczęsny idiotyzm i jeszcze ta 
brednia na dodatek. Przy okazji 
zwracam Panu uwagę, ie obrazy te
go typu można juź dochodzić przed 
sądem i boję się, że jeśli Pani Li
pińska wykaże ten sam brak poczu
cia humoru, jaki Pan zaprezentował 
w swoim felietonie - i pozwie Pa
na do sądu - to Pana, drogi mist
rzu, skażą, jak amen w pacierzu. Nie 
wiem czy skażą na kryminał, ale na 
Zamek coś Pan będzie musiał wy-
bulłć. · 

Druga sprawa, równie ważna, to 
moja I moich kolegów adoratorów 
„Kabarecików", tych paskudnych 
łechtanych kołtunów, jak Pan nas 
raczył określić, drogi mistrzu. Ja 
przypusuzam, lź wiem jak to się 
stało, że Pan tak nas określił. Widzę 
oczami duszy, jak Pan siedzi przed 
telewizorem, i ja.ko - wbrew pozo
rom - człowiek ,,na 11erio" nie mo
że Pan zrozumieć ani w ząb, z czego 
my się śmiejemy. A zarykujemy się 
tak głośno, ie słychać nas w ca.lej 
Polsce. Poważny człowiek - drogi 
mistrzu - znajdujący Idę w takiej 
dziwacznej sytuacji musi nabrać 
przekona.nia, że te wesołki mają 
niedobrze w flowle, ie to ozyste kol· 

,, 

tuństwo śmiać się z takich Idiotyz
mów. I to Pana zgubiło. Posądził 
Pan nas, żeśmy są kołtuny. I Pan 
to zaraz - ja.ko człowiek energicz
ny - napisał, bo po co zwlekać, jak 
się ma gotowe rozeznanie sytuacji. 
I wyszło fatalnie. I nic na. to nie po
radzę. 

Poradzę Panu natomiast małe stu· 
dia nad Szekspirem. Jeśli Pan mnie 
posłucha i zrobi sobie taki przyśpie
szony kurs szekspirologii, pojmie 
Pan, że pogardzany przez Pana 
„Pan Piotruś" jest pełnoprawnym 

obywatelem szekspirowskiego tea
tru. Stąd ten pyszny błazen Fron
czewskiego w przedstawieniu ,..K~ · 
la Leara". Cóż więc z tego, ie w roll 
Hamleta przebijają nuty błazna, je
śli obie te role gra ten sam człowiek. 
To jest właśnie najbardziej 5:zekspl· 
rowskle z wszystkiego, co mob• ~ 
tej sprawie dostrzec. Tylei jest sza
leństwa w Ha.miecie co i błazeńst

wa. Hamlet epoki telewizji będzie 

więc miał w sobie coś z Pana Pio
h'usia. 

To wszystko w tej sprawie. 
Pański oddany, łechtany koliun 
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